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que no els preocupa gaire el risc 
d’infecció.

Un tercer element que es desprèn 
d’aquest estudi és la tendència a 
justificar la discrepància entre les 
actituds i els comportaments individuals 
sobre la base del coneixement i la 
confiança en l’altra persona, al fet de no 
controlar la situació a causa del consum 
d’alcohol, i a la idea que si als altres no 
els acostuma a passar res és fàcil que a 
ells tampoc. En el primer argument pot 
influir el fet de que alguns joves que 
mantenen relacions sexuals habitual-
ment, fan servir patrons de monogàmia 
seriada, és a dir: que mantenen 
relacions d’una major o menor durada, 
però en les que acostumen a ser fidels, 
la qual cosa ajudaria a disminuir la 
percepció de vulnerabilitat.

Un quart element destacable d’aquest 
estudi és l’evidència de l’escassa 
influència del sistema sanitari sobre els 
coneixements i la construcció d’una 
perspectiva de risc respecte les 
relacions sexuals entre els joves, i el fet 
que aquests manifestin un cert grau de 
desconfiança pel que fa al grau de 
confidencialitat de l’atenció rebuda.

Finalment, l’estudi conclou, d’acord 
amb altres treballs realitzats al Regne 
Unit, que els joves utilitzen més els 
serveis de salut sexual quan tenen un 
major coneixement d’ells, confien en 
l’educació rebuda a l’escola i hi ha una 
bona coordinació entre aquells serveis i 
l’escola. Caldria prendre’n bona nota...

res dels joves en les relacions sexuals 
és la percepció del risc d’embaràs, 
juntament amb altres aspectes del 
context de vida dels joves, com ara el fet 
de conèixer dones joves que s’hagin 
quedat embarassades sense haver-ho 
planificat. Tant és així que quan baixa la 
percepció del risc poden deixar d’utilitzar 
preservatius; per exemple els dies 
immediats després de la menstruació.

Un segon fet destacable és que el risc 
d’infecció de transmissió sexual es 
percep com a baix, i està molt relacionat 
amb la sida, de manera que les altres 
ITS solen ser ignorades per la majoria 
dels joves estudiats. A més, suposen 
que cap d’elles és gaire greu, per la qual 
cosa, no només tenen una baixa 
percepció de la seva vulnerabilitat en 
relació a les ITS sinó també una visió 
distorsionada de la severitat de les 
conseqüències que se’n poden derivar. 
Així no sorprèn que, malgrat valorar 
com insu f i c ien t  e l  seu  n ive l l  
d’informació, no busquin millorar-lo, ja 

A nivell metodològic es va dissenyar un 
estudi qualitatiu socioconstructivista i 
es va treballar amb una mostra 
intencional, seleccionada a partir d’uns 
perfils basats en l’edat, el gènere, el 
nivell socioeconòmic i l’ètnia (gitana o 
no gitana). D’aquesta manera es 
pretenia recollir la màxima varietat de 
discursos dels joves sobre el tema. La 
mostra va incloure 34 joves assignats a 
dos centres de salut de Girona: un del 
centre de la ciutat i l’altre d’una zona 
perifèrica amb majoria de població 
gitana. La recollida d’informació es va 
fer amb cinc grups focals: noies de 15 a 
17 anys de nivell socioeconòmic mig i 
alt; grup equivalent de nois; joves de 18 
a 21 anys de nivell mig i alt; nois de 15 a 
21 anys de nivell baix i ètnia gitana; i 
grup de noies equivalent a l’anterior. Es 
va garantir als participants la confiden-
cialitat de les seves aportacions. 

Els resultats d’aquest estudi indiquen 
com a primer fet destacable que el que 
més influeix en les conductes protecto-

’article que comentem en aquesta ocasió fa referència a un estudi que es va 
fer entre els anys 2006 i 2008 a la ciutat de Girona. La població estudiada eren 
els joves de 15 a 21 anys i l’objectiu del treball consistia en conèixer la L

percepció del risc de contraure una infecció de transmissió sexual en aquesta 
població, així com les seves actituds i conductes pel que fa a l’adopció de mesures 
de protecció en les relacions sexuals.

(...) el risc d’infecció de transmissió sexual 
es percep com a baix, i està molt relacionat 

amb la sida, de manera que les altres ITS solen 
ser ignorades per la majoria dels joves...
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Per seguir llegint: Saura S, Fernandez de Sanmamed M, Vicens L, Puigvert N, Mascort C, García J. “Percepción del riesgo de contraer 
una enfermedad de transmisión sexual en población joven”. Atención Primaria, 2010: 42(3):143–148

Percepció del risc de contraure una malaltia de transmissió sexual en població jove

COP D’ULL A LA RECERCA

EDITORIAL
stigma, discriminació i VIH. La realitat del VIH/sida requereix un triple abordatge que contempli intensificar la prevenció, E millorar la qualitat de vida del afectats i garantir el respecte dels Drets Humans. Per a cada un d’aquests nivells, l’estigma 

i la discriminació associats al VIH/sida juguen a la contra i són una dificultat afegida que cal superar. De fet, el reconeixement 
de la seva importància en els darrers anys ha estat un factor clau per enfortir les respostes efectives al problema. El seu 
origen es troba en la desinformació i la por. No obstant això, els avenços que s’han produït en el coneixement i l’abordatge del 
VIH/sida des del seu descobriment, ara fa tres dècades, no han evitat que aquest continuï sent un escenari d’estigmatització, 
prejudici i discriminació que, a més de ser una font d’estrès i malestar psicològic per a les persones afectades i el seu entorn 
familiar i social, té també repercussions sobre la salut pública, en condicionar la realització de proves de detecció, la busca 
d’ajuda i tractament o l’adopció de mesures de protecció en les relacions sexuals. Conscients d’això, aquest nou 
Prevenim.sida atorga a aquesta temàtica un paper destacat, tot incorporant-la en vàries de les seves seccions.



Guia publicada pel Departament de Salut, dirigida a l’àmbit educatiu, per tal de millorar la 
informació sobre la infecció pel VIH, afavorir la integració i evitar situacions de discriminació i 
de rebuig social envers l’infant i l’adolescent afectats pel VIH. Consta de 3 apartats principals: 
en el primer es presenten els aspectes generals de la malaltia, el segon tracta sobre el dret a 
la confidencialitat dels infants i del personal docent infectat, mentre que el tercer orienta 
sobre què cal fer a l’escola: des de mesures preventives fins a pautes d’actuació concretes 
i orientacions per fer activitats d’educació per a la salut a l’escola.  

A més, la guia inclou annexos sobre diverses temàtiques, com ara els drets dels infants 
en relació a aquest tema: el dret a la integració social, a la confidencialitat o a la no 
discriminació, entre altres. També inclou pautes per desinfectar una ferida, indicacions 
de què ha de contenir una farmaciola i un apartat de respostes a qüestions que es 
plantegen sovint.

Es pot descarregar de: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2068/sidacescol.pdf

A diferència del vídeo de curta durada, el cinema té la 
capacitat de construir històries amb una narrativa 
més complexa, on no compta només l’impacte d’un 
únic missatge fet arribar en uns pocs minuts, sinó 
que el discurs gira al voltant d’esdeveniments i 
vivències que tenen lloc en diferents contextos i 
moments, i de les emocions que expressen els 
personatges que s’hi veuen implicats. D’aquí la 
riquesa de matisos que una bona pel· lícula pot 
exposar, i també el seu valor formatiu, ja que pot 
ajudar a comprendre aspectes psicològics, viven-
cials i emocionals de situacions que poden ser 
llunyanes per l’espectador.

La pel· lícula “Positius” (2007), dirigida per Judith 
Colell i coproduïda per Televisió de Catalunya i 
Oviedo TV, amb la col· laboració del Departament de 
Salut i de l’Institut Català de les Indústries Culturals, 
aporta una visió íntima de dues persones amb uns 
estils d’afrontament diferents respecte a una 
situació que els és comuna: el fet de ser seropositi-
ves. Així, al llarg de 90 minuts presenta la història en 
paral•lel d’una jove portadora del VIH i d’una dona de 
60 anys que també té el virus. Totes dues lluiten per 
poder fer una vida normal sense patir el rebuig de la 
gent que les envolta. 
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Positius

Sida i comunitat escolar
MATERIALS

Ayuda para familias 
con hijos e hijas 
lesbianas, gays, 
bisexuales y 
transgénero

El  Family
Acceptance Project és 
una iniciativa de la Universitat 
Estatal de San Francisco (EUA) que recent-
ment ha editat una guia de 24 pàgines en cas-
tellà per ajudar a les famílies amb fills i filles 
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals a tractar 
aquest tema amb el seus fills. A Catalunya 
distribueix aquest material l’Associació de Pares 
i Mares de Gais i Lesbianes.

Aquesta guia aporta informació i orientacions 
extretes de recerques sobre el tema, i emfasitza 
el fet que el rebuig familiar afecta la salut física i 
mental dels joves i adolescents, portant-los 
sovint a adoptar determinats comportaments de 
risc. Així, explica que els adolescents amb 
aquestes orientacions sexuals que són forta-
ment rebutjats per la seva família tenen una 
probabilitat tres vegades més gran de consumir 
drogues o d’infectar-se pel VIH, sis vegades més 
gran de patir nivells alts de depressió i vuit 
vegades més gran de fer intents de suïcidi, en 
comparació amb els que són acceptats per la 
família. La guia també informa sobre conductes 
que cal que evitin els pares i sobre conductes 
que cal promoure en la relació amb els fills.

Niños saludables 
con el apoyo 
familiar

Més informació a:  
http://familyproject.sfsu.edu/espanol i http://www.ampgil.org

Se’n pot veure un tràiler a:  http://www.tv3.cat/videos/112799/POSITIUS

Més informació i còpies:  Departament de Salut. Programa per a la 
Prevenció i l'Assistència de la Sida.



El desenvolupament de les tècniques publicitàries fa que els anuncis tinguin cada vegada 
més impacte i arribin a més gent, la qual cosa també té interès des del punt de vista de la 
transmissió de missatges relacionats amb la promoció de la salut o la prevenció de 
malalties. Ara bé, amb el temps, les tècniques publicitàries s’han sofisticat tant que, sovint, 
es recorre a complexos mecanismes psicològics i de tractament de la imatge i del 
missatge per manipular al públic i fer-lo caure en l’engany. Des del punt de vista educatiu 
es pot fer una treball força interessant al voltant de la publicitat, per exemple amb alumnes 
de segon cicle d’ESO o de Batxillerat, però també en equipaments educatius no formals. 
Aquesta secció proposa dues possibles activitats:

La primera consisteix en recollir diversos 
tipus d’anuncis, com ara aquells en què la 
sexualitat sigui un element clau. La tasca 
dels joves consisteix en analitzar els 
anuncis i esbrinar quin és el seu missatge 
“real”, què volen dir en realitat. Així, un 
anunci d’un cotxe esportiu que mostra una 
noia atractiva i amb poca roba al costat, 
intenta associar al cotxe l’excitació que pot 
despertar la model i transmetre la idea que 
qui tingui aquest cotxe anirà sobrat de 
noies com aquella. Altres vegades, la idea 

de fons és que consumint tal producte els 
altres ens trobaran més interessants. Per 
fer aquesta activitat es poden cercar a 
Internet combinacions de paraules, com 
ara: publicitat + sexe, publicitat + sida, etc. 
Un cop es tingui un bon nombre d’anuncis, 
es poden agrupar per categories: els que 
venen falses promeses, els que tracten la 
dona com a objecte, els que proposen 
conductes de risc... També és interessant 
buscar campanyes d’organitzacions no 
governamentals. Per sort, tot i la sofistica-

ció dels anuncis actuals, difícilment poden 
“resistir” un grup d’adolescents disposats a 
analitzar, amb l’ajuda d’un educador, com 
la publicitat –sovint– els utilitza i els ven 
falses promeses.

a segona proposta consisteix en fer una 
campanya pròpia, per exemple per 
prevenir la transmissió del VIH, treballant 
els joves en petits grups per elaborar el seu 
anunci i el seu lema en forma de cartell. 
Aquest cartells es poden penjar a les 
parets del centre i es pot fer una enquesta a 
altres joves per veure quins fan arribar 
millor el seu missatge. Si s’arriba a acords 
amb altres equipaments del territori, 
aquests últims es poden “exportar” i 
exposar fora del centre, donant així ressò 
comunitari a l’activitat. Una variant més 
sofisticada i complexa, però sovint 
atractiva pels joves, és fer els anuncis en 
vídeo digital.

L

luitar contra l’estigma de les persones seropo-
sitives és l’assumpte pendent de la lluita contra Lel VIH/sida. A més a més dels prejudicis previs 

contra alguns dels grups més vulnerables (gais i 
usuaris de drogues per via intravenosa) que accen-
tuen aquest estigma, les actituds discriminatòries 
cap a les persones seropositives són, lamentable-
ment, encara palpables. La nostra experiència en la 
lluita contra aquestes actituds s’articula en dos eixos: 
a) potenciar l’empatia amb les persones seropositi-
ves, i b) reduir l’ansietat davant la transmissió. 
Ambdues guarden una relació estreta amb el nostre 
món emocional. 

Les campanyes de visibilitat de persones seropositi-
ves juguen un important paper en la lluita contra el 
prejudici quan la funció d’aquest és dirimir amb qui 
interaccionem i amb qui no. Aquestes campanyes 
ajuden a la normalització i ens diuen “qualsevol 
persona pot ser seropositiva, qualsevol de les perso-
nes amb qui interacciones habitualment sense que 
ho sàpigues; de què et serveixen els teus prejudi-
cis?”. Posar “cara i ulls” a les persones seropositives 
fomenta l’empatia amb elles. No obstant això, és 
molt important que pensem també a escala indivi-
dual. Les grans campanyes no serveixen de res si no 

promovem canvis en les actituds de cadascun de 
nosaltres. A tal fi, el primer que hem de tenir present 
és que l’actitud de qualsevol persona vers el VIH i les 
persones que viuen amb VIH/sida, neix de les nostres 
emocions més elementals. El VIH es percep com una 
amenaça i desencadena emocions de temor i recel 
que condueixen a comportaments molt allunyats del 
respecte. És per aquesta raó que la informació veraç 
sobre la transmissió del VIH i els únics contexts en 
què aquesta es dóna, disminueix aquesta ansietat. 
Si, ni petons ni abraçades transmeten el VIH, a 
compte de què reprimir-los?

No puc finalitzar sense recordar que el VIH, actual-
ment, no significa deteriorament ni mort. Els antire-
trovirals redueixen la càrrega viral al mínim i han 
aconseguit convertir una infecció mortal en una 
malaltia crònica. Viure amb VIH és viure amb norma-
litat. Com ens recorda la última campanya de 
CESIDA, la única diferència entre una persona 
seropositiva i una altra que no ho és “la poses tu”.

Gabriel J. Martín és psicòleg i treballa com a coordinador de projectes i psicoterapeuta a la Coordinadora Gai-
Lesbiana de Catalunya i a l’associació Gais Positius; ambdues, entitats amb una llarga trajectòria en la lluita 
contra el VIH/sida i contra la discriminació de les persones seropositives. En les línies que venen a continuació 
ens ofereix la seva visió sobre què cal fer per combatre d’una manera raonable l’estigma i la discriminació que 
sovint comporta el fet de ser una persona seropositiva. 

L’OPINIÓ

EN PRÀCTICA    

Utilització d'anuncis publicitaris en la 
prevenció de la infecció per ITS/sida

Les grans campanyes 
no serveixen de res si no 

promovem canvis en les actituds 
de cadascun de nosaltres.
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Vídeos publicitaris sobre campanyes de prevenció

VIH/sida aquí y ahora, hablemos... és una iniciativa de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 

(www.felgtb.org) i compta amb el suport de la Secretaria del Plan Nacional sobre la Sida del Ministeri de Sanitat.

Aquesta web consta de diversos apartats que ofereixen: 

a) informació sobre el VIH; b) accés a un blog que 

permet contrastar informacions i també aportar un 

testimoni propi si es vol (http://hablemosdevih.

wordpress.com/testimonios/); c) informació de les 

diferents entitats que pertanyen a la Federació Estatal de 

Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals; i d) una 

darrera pàgina des de la qual es permet la descàrrega 

de materials de la campanya de què forma part. Però, 

probablement, la part més interessant d’aquesta web 

sigui la que configura l’apartat “Testimonis”, on set 

persones expliquen la seva experiència com a malalts 

de la sida i comparteixen com veuen ara aquesta 

qüestió, i especialment el tema de la infecció per manca 

de prevenció.

Més enllà del propi interès que la campanya pugui tenir 

per a col·lectius específics, aquesta web és interessant 

per treballar amb adolescents i joves la necessitat 

d’assumir la responsabilitat de la prevenció de riscos en 

la pràctica sexual.

NAVEGANT

Més informació:  http://www.vih-hablemos.com/

VIH/sida aquí y ahora, hablemos...

A partir de les facilitats d’edició que ha comportat la generalització del vídeo digital, han estat nombroses les campanyes relacionades 
amb diversos aspectes de la salut que han recorregut a aquest mitjà, especialment a partir de l’aparició de diversos portals d’Internet, 
com youtube, que han ajudat a la seva difusió. Això ha comportat que hagin estat cada vegada més les administracions públiques, 
organitzacions no governamentals, associacions, universitats, etc., que utilitzen aquest mitjà, atès l’interès que desperta en un públic 
eminentment jove, i també per la facilitat amb que el missatge es pot propagar.

A més, cal destacar que, en ser un recurs cada cop més utilitzat, els vídeos distribuïts tenen cada vegada un major nivell de qualitat i 
d’originalitat. Actualment, la tendència és posar en circulació vídeos que tinguin una durada curta, de dos o tres minuts com a molt. Això 
els fa especialment idonis per a ser utilitzats en contexts educatius o formatius, ja que permeten treballar sobre diversos tipus de 
missatges a través de vídeos que, sovint, tenen gran impacte al mantenir un paral·lelisme formal amb els anuncis publicitaris (que al cap 
i la fi és el que són en realitat). A continuació presentem una selecció diversificada basada en la qualitat, la originalitat i la diversitat 
d’orígens:

Excel·lent i original vídeo francès de prevenció del VIH fet a base de grafitis en moviment:
http://www.youtube.com/watch?v=HeXovmLDhRg&feature=related

Vídeo portuguès considerat com el millor anunci governamental europeu de prevenció de la sida a l’European AIDS Video Clip Contest 
l’any 2009:
http://www.youtube.com/watch?v=UZoKmonXggc&feature=related

Vídeo alemany que alerta que cal no fiar-se de les aparences per protegir-se del VIH:
http://www.youtube.com/watch?v=Y3bCEhHgTLc&feature=player_embedded 

Vídeo peruà nominat al Premi Dolly 2007 a la Millor Campanya Social de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Lima:
http://www.youtube.com/watch?v=PFYbtuOLRCw&NR=1

Vídeo del govern de Xile per promoure l’ús del preservatiu:
http://www.youtube.com/watch?v=X_8J5DkcBiI&NR=1

Un vídeo mexicà que convida a usar el preservatiu com a mesura de prevenció del VIH:
http://www.youtube.com/watch?v=Q7zC42-pDLY&feature=related

Un manera expeditiva i amb un regust made in USA de promoure l’ús del preservatiu. Vídeo d’una campanya de la MTV:  
http://www.youtube.com/watch?v=37mFCJ6WUgA&feature=related 



Romper el ciclo: estigma, discriminación, estigma interno y VIH. Document que presenta en un format breu i 
accessible (23 pàgines) un model conceptual per comprendre i aprofundir en l’abordatge de l’estigma i la discriminació 
associats al VIH. Produït per l’Agència per al Desenvolupament Internacional dels Estats Units (USAID), en la seva 
elaboració van participar professionals de l’Institut Nacional de Salut Pública de Mèxic i d’un programa mexicà de 
reducció de l’estigma i la discriminació. La versió castellana es va fer amb el suport del Projecte Centreamericà de 
Drets Humans i VIH/sida i va ser finançada per la Fundació Ford. 
Accessible a: http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/educ_sexual/vih/Romperelciclo-espfinal.pdf

Comprensión y respuesta al estigma y a la discriminación por el VIH/SIDA en el sector salud. Publicació de 
l’Organització Panamericana de la Salut que, després de fer una completa introducció al tema al tema de l’estigma i la 
discriminació relacionats amb el VIH i la sida, analitza les seves causes i el seu abast i suggereix diferents orientacions 
per fer front a aquest tipus de situacions per part dels professionals de l’àmbit salut, per fer un diagnòstic precoç i, 
especialment, per i intervenir des d’un enfocament multisectorial. 
Es pot baixar de: http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/AI/Stigma_report_spanish.pdf

Discriminación y VIH/SIDA 2005. Estudio Fipse sobre discriminación arbitraria de las 
personas que viven con VIH o SIDA. Estudi de la Fundación para la Investigación y la 

Prevención del Sida en España (FIPSE) realitzat per l’Institut de Drets Humans Bartolomé de las Casas de la 
Universitat Carles III de Madrid, amb la col· laboració de la Creu Roja Espanyola. L’estudi, molt complet, va aplicar un 
protocol de l’ONUSIDA per identificar la discriminació contra les persones que viuen amb el VIH, per tal d’analitzar 
detalladament la situació de discriminació en relació amb el VIH/sida a l’Estat espanyol en diferents àmbits: 
assistència sanitària, àmbit social, justícia, món laboral, etc. Els seus resultats indiquen que la discriminació 
continua estant present en la pràctica diària, sovint per omissió més que per acció. 
Es pot descarregar de: http://www.observatorio.red2002.org.es/documentos/Informe_FIPSE.pdf

Infecció pel VIH/sida: mites i creences. Article publicat al número 33 (maig 2007) del butlletí Infosida. Presenta un 
breu recorregut històric pels orígens del rebuig i la discriminació associats al VIH, i analitza com actualment continuen 
vigents en la representació social falses creences i mites, com ara l’associació del VIH amb “grups de risc”. Comenta 
que l’estigmatització i la discriminació són també presents en l’àmbit sanitari i que, per tant, disposar d’informació no 
és suficient per evitar-les. Per això proposa reforçar la formació continuada, en especial dels professionals d’atenció 
primària, com a mesura de superació, i atenent també al seu paper en la prevenció del VIH i el seu potencial per ajudar 
a dissipar mites i tabús entre la població. 
Accés a: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2138/dn2138/infosida33.pdf
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Voleu donar a conèixer un programa, un material o una notícia?

Voleu que el butlletí tracti algun tema en concret?

Voleu estar en el mailing de distribució?
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FEU-NOS-HO SABER!

EL CALAIX 

Des de l’Ajuntament del Prat de Llobregat fa anys que es por-
ten a terme accions dirigides a adolescents i joves de la po-
blació per potenciar l’adquisició d’hàbits de salut i per preve-
nir les conductes de risc més significatives en aquests 
grups d’edat. Aquestes accions s’emmarquen en un model 
de promoció de la salut, que es desplega en tres línies: de-
senvolupament personal, conductes addictives i afectivi-
tat i sexualitat. En aquesta darrera línia, a banda de les 
mesures específiques de prevenció basades en eines 
per adquirir recursos per evitar la transmissió del VIH, la 
filosofia i les estratègies en què es basa l’educació afecti-
vo-sexual s’han mostrat efectives per millorar les habilitats 
personals i la salut individual i comunitària. Així entesa, 
l’educació afectiva i sexual no pot anar separada de la poten-
ciació del desenvolupament personal i relacional (incloent-hi mesu-
res d’igualtat), de la promoció d’altres aspectes de la salut (com ara 

la promoció d’hàbits d’alimentació i d’activitat física saludables) ni 
de la prevenció de conductes addictives. Per tot això, el programa 
"Adolescència i Salut" que s’aplica al Prat té com objectius propor-
cionar als joves eines adequades per afavorir actituds positives i res-
ponsables per adquirir estils de vida saludables, i donar a conèixer 

als adolescents els serveis i recursos existents al Prat en aquesta 
matèria, així com augmentar la seva accessibilitat. El treball que 

es fa en altres blocs temàtics, com el de desenvolupa-
ment personal, en estar inclòs dins d’un programa de 
salut integral, contribueix indirectament a formar els 

joves cap a una sexualitat responsable i plaent, am-
pliant l’horitzó més enllà de la mera prevenció de malal-

ties. Completant aquestes mesures, que es treballen en 
grup, el programa vol donar resposta a les necessitats, dub-

tes i inquietuds personals dels joves respecte a la sexualitat, la 
sida, l’anticoncepció, les relacions... Per fer-ho d’una manera indi-

vidualitzada, s’ha habilitat una consulta oberta ubicada a l’espai de 
joves de la ciutat. Aquest servei té un interès especial en obrir la por-
ta a població que no visitaria un centre sanitari.

Línia d’actuació preventiva sobre VIH/sida al Prat de Llobregat.


